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concilium Konstantyna z 314 r. (Testi Costantiniani nelle fonti letterarie, pod
red. P. Silli, Mediolan 1987, s. 20).
Odnonie do zajêtego przez autorkê stanowiska w pewnych kwestiach, nie
jestem sk³onny uznaæ konstytucji Konstantyna w sprawie ustanowienia dies Solis
dniem wolnym od czynnoci procesowych za przejaw dzia³alnoci skierowanej
przeciw kultowi pogañskiemu, jak sugeruje autorka (s. 41 i n.). Moim zdaniem,
ten akt prawny wiadczy o czym wprost przeciwnym. Konstytucja z 321 r.
skierowana do Helpidiusa (CTh 2.8.1) by³a w istocie aktem o charakterze wzglêdem chrzecijan antydyskryminacyjnym, wprowadzaj¹cym wiêty dla nich Dzieñ
Pana i Zbawiciela (Euzebiusz z Cezarei) do kalendarza s¹dowego Rzymian,
pomiêdzy inne dies feriatae. W tym aspekcie ruch o charakterze wybitnie antypogañskim, czyli eliminacja wi¹t pogañskich z kalendarza s¹dowego, zosta³ wykonany dopiero w 389 r. (o czym autorka wzmiankuje) w drodze og³oszenia
edyktu Teodozjusza I, Walentyniana II i Arkadiusza, pozostawiaj¹cego w kalendarzu s¹dowym jako dies feriatae jedynie wiêta chrzecijañskie, wieckie i dni
zbiorów plonów (o usuniêciu wi¹t pogañskich z kalendarza s¹dowego expressis
verbis w póniejszej o 6 lat konstytucji CTh 2.8.22).
Autorka nie ustrzeg³a siê przed pope³nieniem drobnych pomy³ek (niemaj¹cych jednak wp³ywu na merytoryczn¹ stronê pracy). Przyk³adowo na stronie 17
u¿ywa okrelenia pretor pretorium zamiast prefekt pretorium (stosuj¹c jednak¿e
poprawn¹ ³aciñsk¹ nomenklaturê). Autorka powinna siê tak¿e zastanowiæ, czy
stosowaæ nazwê Edykt Mediolañski (odnonie do której przychyla siê do stanowiska, ¿e jest to nazwa myl¹ca i powinna byæ zast¹piona przez edykt tolerancyjny, por. s. 38 przyp. 17). Powy¿sze potkniêcia nie maj¹ jednak wp³ywu na
naukowe walory pracy. Podsumowuj¹c, prezentowana monografia stanowi pozycjê u¿yteczn¹ dla wszystkich osób interesuj¹cych siê histori¹ religii, histori¹ pónego antyku i pónorzymskim prawodawstwem
Adam wiêtoñ
Olsztyn
Sławomir Hypś, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss 296.

Problematyka zwi¹zana ze skuteczn¹, prawn¹ ochron¹ rodziny, a przede
wszystkim z jej wizj¹ oraz zakresem i charakterem przys³uguj¹cych jej praw, jest
obecnie zagadnieniem nonym spo³ecznie, wywo³uj¹cym liczne dysputy i polemiki.
W szeroki nurt tej dyskusji wpisuje siê prezentowana ksi¹¿ka S³awomira Hypsia.
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Autor jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. Jego zainteresowania
badawcze s¹ rozleg³e, obejmuj¹ oprócz prawa karnego materialnego, prawo nieletnich i kryminologiê. W szczególnoci specjalizuje siê w problematyce przestêpstw przeciwko rodzinie i opiece oraz wolnoci.
Zasadniczym przedmiotem monografii jest analiza prawnokarnych rozwi¹zañ dotycz¹cych ochrony rodziny. Celem, jaki stawia sobie autor, jest okrelenie
normatywnego systemu opartego na kompleksowej koncepcji ochrony rodziny
jako podmiotu kolektywnego. S. Hyp podejmuje próbê odpowiedzi na trzy
kluczowe pytania: po pierwsze, czy rodzina jako wspólnota znajduje siê
w obszarze zainteresowania ustawodawcy karnego? po drugie, jakie s¹ rzeczywiste granice kryminalizacji przestêpstw przeciwko rodzinie w wietle obowi¹zuj¹cego prawa? oraz, po trzecie, czy s¹ to granice wystarczaj¹ce do ochrony
rodziny?
Prezentowana publikacja, poprzedzona przedmow¹ prof. dr hab. Alicji
Grzekowiak, sk³ada siê ze Wstêpu (s. 1317), szeciu rozdzia³ów problemowych
i Zakoñczenia (s. 265271). Zawiera równie¿ wykaz literatury i skrótów.
We Wstêpie autor omawia zagadnienia metodologiczne, zakrelaj¹c jednoczenie ramy swych analiz. Zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e pe³ne przedstawienie
problematyki zwi¹zków prawa karnego i rodziny znacznie wykracza³oby poza
mo¿liwoci omówienia ich w jednym opracowaniu, autor zawê¿a analizowan¹
problematykê do najwa¿niejszych aspektów rodziny, które czyni¹ z niej wartoæ
spo³eczn¹ i prawn¹, tj. do jej struktury i podstawowych funkcji. W odniesieniu do
tych aspektów dokonuje oceny czynów zabronionych, przy czym uwagê koncentruje jedynie na tych normach, w których elementy zwi¹zane z rodzin¹ zosta³y
zaakcentowane przez samego ustawodawcê.
W rozdziale pierwszym, zatytu³owanym Rola prawa karnego w ochronie
rodziny (s. 1743), porusza problematykê racjonalizacji prawnokarnej ochrony
rodziny oraz omawia granice tej¿e ochrony. Podkrela m.in., ¿e aby ustaliæ zasadnoæ, celowoæ i przydatnoæ kryminalizacji zachowañ odnosz¹cych siê do rodziny, nale¿y przede wszystkim ustaliæ, jakie wartoci ma chroniæ okrelona norma
karna i jakich zamachów ma dotyczyæ wynikaj¹cy z niej zakaz. Opieraj¹c siê na
tezie, ¿e umieszczenie rodziny wród wartoci konstytucyjnych w sposób fundamentalny okrela kierunek ochrony prawnokarnej, autor wskazuje, ¿e katalog
dóbr chronionych przez prawo karne powinien odpowiadaæ przynajmniej
w minimalnym stopniu katalogowi dóbr chronionych przez przepisy wyra¿aj¹ce
konstytucyjne standardy ochrony rodziny. Kluczowe dla okrelenia modelu prawnokarnej ochrony rodziny w Polsce jest zatem  wed³ug S. Hypsia  ustalenie
standardu ochrony rodziny przewidzianego w konstytucji (s. 23). Granice prawno-
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karnej ochrony rodziny wyznaczane s¹ natomiast przez dwie podstawowe zasady:
zasadê pomocniczoci i subsydiarnoci.
W rozdziale drugim, Kszta³towanie siê prawnokarnej ochrony rodziny w
Polsce (s. 4367), autor przedstawia ewolucjê przepisów maj¹cych na celu
ochronê rodziny w dawnym polskim prawie karnym oraz w prawie karnym
pañstw zaborczych obowi¹zuj¹cym na ziemiach polskich. Wskazuje tak¿e na
standardy ochrony rodziny w Kodeksie karnym z 1932 r. oraz w prawie karnym
Polski Ludowej.
W rozdziale trzecim, Rodzina jako dobro chronione w polskim prawie
karnym (s. 6997), autor analizuje zagadnienie rodziny jako rodzajowego i indywidualnego dobra chronionego w wietle obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego
z 6.06.1997 r., a tak¿e dokonuje identyfikacji i klasyfikacji przepisów chroni¹cych
rodzinê w obecnym prawie karnym. Dokonuje podzia³u przestêpstw przeciwko
rodzinie na cztery zasadnicze grupy: przestêpstwa, które naruszaj¹ strukturê rodziny, przestêpstwa skierowane przeciwko funkcji prokreacyjnej rodziny, czyny
wymierzone przeciwko funkcji opiekuñczo-wychowawczej rodziny oraz zakazy
karne, które maj¹ zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie rodziny.
Do powy¿szego podzia³u nawi¹zuj¹ kolejne, tematyczne rozdzia³y monografii.
W rozdziale czwartym, Prawnokarna ochrona struktury i funkcji prokreacyjnej rodziny (s. 99149), autor przybli¿a cel i zakres kryminalizacji wystêpku
bigamii, omawia czyny godz¹ce w stan osobowy rodziny, zwracaj¹c przy tym
krytyczn¹ uwagê m.in. na brak normy, która bezporednio penalizowa³aby zamach na stan cywilny cz³owieka, w przypadku np. zamiany noworodków. Analizuje ochronê prokreacji w kontekcie zbrodni ludobójstwa, rozwa¿a relacjê pomiêdzy przestêpstwem dzieciobójstwa a poziomem ochrony prokreacji w rodzinie
oraz przedstawia prawnokarny wymiar ochrony ¿ycia dziecka poczêtego, wskazuj¹c na niedostatki legislacyjne w przedmiotowym zakresie.
Rozdzia³ pi¹ty, Prawnokarna ochrony prawid³owego funkcjonowania rodziny (s. 149210), powiecony zosta³ szeroko pojmowanej ochronie rodziny przed
przemoc¹ i wszelkimi formami nadu¿ycia seksualnego, a tak¿e ochronie dziecka
przed u¿ywaniem substancji uzale¿niaj¹cych.
W szóstym rozdziale, Prawna ochrona funkcji opiekuñczo-wychowawczej
w rodzinie (s. 212266), autor podejmuje problematykê prawnokarnej ochrony
wykonywania w³adzy rodzicielskiej oraz zabezpieczenia materialnych potrzeb rodziny, a tak¿e wskazuje na odpowiedzialnoæ karn¹ za niedope³nienie pieczy nad
dzieckiem.
W Zakoñczeniu S. Hyp, podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania, wyra¿a pogl¹d,
¿e rodzina, mimo ¿e jest wartoci¹ spo³eczn¹ o ugruntowanej pozycji konstytucyjnej, przez polskie prawo karne zosta³a potraktowana incydentalnie. Ochrona ro-
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dziny przewidziana w polskim prawie karnym jest niedostateczna zarówno pod
wzglêdem zakresu ochrony, opisów czynów zabronionych, jak równie¿ miejsca
i pozycji rodziny jako dobra chronionego prawem karnym. Taki stan rzeczy wynika, zdaniem autora, przede wszystkim z recepcji do Kodeksu karnego 1997 r.
modelu ochrony rodziny okrelonego jeszcze na podstawie Kodeksu karnego
z 1969 r., a wiêc na podstawie przepisów ukszta³towanych w odmiennych warunkach spo³eczno-ustrojowych. Ówczesny model ochrony rodziny nie tylko wykazywa³ tendencje deprecjonuj¹ce wartoæ rodziny i jej autonomiê, ale równie¿ poddawa³ rodzinê prymatowi praw wolnociowych jednostki. Zawieraj¹c w³asne
postulaty de lege ferenda, maj¹ce na celu uporz¹dkowanie systemu prawnokarnej ochrony rodziny w Polsce, autor stwierdzi³, ¿e w centralnym miejscu wspó³czesnej aksjologii prawa karnego, oprócz ochrony dóbr indywidualnych ka¿dego
cz³owieka, powinna staæ ochrona rodziny jako podmiotu w³asnych, autonomicznych praw, które nie s¹ sum¹ pojedynczych tworz¹cych j¹ osób (s. 267).
Prezentowana monografia jest publikacj¹ wartociow¹ i ciekaw¹. Autor
komunikatywnie i sprawnie realizuje nakrelony we Wstêpie cel pracy, a zawartoæ rozdzia³ów, powi¹zanych ze sob¹ logicznie, jest w pe³ni zbie¿na z przyjêt¹
problematyk¹ badawcz¹.
Zagadnienie prawnokarnej ochrony rodziny nie by³o dot¹d (w aspekcie
przedstawionym w ksi¹¿ce) przedmiotem pog³êbionego zainteresowania polskiej
doktryny. We wspó³czesnej polskiej literaturze nie ma opracowania, które ca³ociowo obejmowa³oby zagadnienie ochrony rodziny, z uwzglêdnieniem jej struktury i funkcji. S. Hyp w sposób nowatorski, a przy tym rzeczowy i wyczerpuj¹cy,
dokona³ kompleksowej analizy rozwi¹zañ normatywnych dotycz¹cych ochrony
rodziny w p³aszczynie prawa karnego, podkrelaj¹c  co niezmiernie istotne
 wspólnotowy charakter rodziny. Ten w³anie aspekt omawianej publikacji, niezale¿nie od walorów wynikaj¹cych z krytycznej (i trafnej) analizy zakresu i poziomu prawnokarnej ochrony rodziny w Polsce, zas³uguje na szczególne podkrelenie. W tocz¹cej siê w literaturze przedmiotu dyskusji, czy prawo karne chroni
rodzinê rozumian¹ jako wspólnotê czy jedynie indywidualne prawa ludzi tworz¹cych rodzinê1, S. Hyp nie tylko wyranie opowiada siê za traktowaniem rodziny
jako wspólnoty autonomicznej, maj¹cej w³asne prawa, ale równoczenie podkrela, ¿e jest to wspólnota jedyna w swoim rodzaju, oparta na ma³¿eñstwie kobiety
i mê¿czyzny, nie daj¹ca siê zast¹piæ ¿adnymi innymi zwi¹zkami interpersonalnymi.
Swoje stanowisko w tym wzglêdzie autor przekonuj¹co i logicznie uzasadnia.
1 Zdaniem m.in. H. Wakiewicz rodzina nie ma bytu niezale¿nego od konkretnych osób ¿yj¹cych w rodzinie (zob. H. Wakiewicz, Prawa cz³owieka a prawa rodziny, Chrzecijanin w wiecie 1985,
nr 139, s. 52). Wed³ug A. Grzejdziaka to cz³onkowie rodziny s¹ podmiotem stosunków prawnych, a nie
rodzina jako zorganizowana ca³oæ (zob. A. Grzejdziak, Prawo do wychowania w rodzinie, B. Banaszak,
A. Preisner (red.), Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 464).
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Przedmiotowa monografia niew¹tpliwie nie nale¿y do prac odtwórczych. Jej
autor krytycznie weryfikuje wiele utartych i rozpowszechnionych w literaturze
przedmiotu pogl¹dów, choæ nie ustrzega siê kilku niejasnoci i niedopowiedzeñ2.
Ten drobny mankament w niczym nie zmienia jednak¿e ogólnego wniosku, ¿e
recenzowana praca jest publikacj¹ cenn¹, która mo¿e byæ zarówno inspiracj¹ do
dalszych naukowych poszukiwañ dla teoretyków prawa, jak i kompendium wiedzy
o ochronie rodziny w prawie karnym dla praktyków wymiaru sprawiedliwoci.
Ma³gorzata Tomkiewicz
Olsztyn

2

Np. analizuj¹c przestêpstwo kazirodztwa, S. Hyp wyra¿a pogl¹d, ¿e skoro przez przysposobienie powstaje pomiêdzy przysposabiaj¹cym a przysposobionym taki stosunek, jak pomiêdzy rodzicami
i dzieæmi, a przysposobiony nabywa prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z pokrewieñstwa w stosunku do
krewnych przysposabiaj¹cego, to obcowanie p³ciowe pomiêdzy osobami przysposobionymi czy te¿
pomiêdzy osob¹ przysposobion¹ a naturalnym dzieckiem przysposabiaj¹cego nale¿y traktowaæ tak, jak
kazirodztwo pomiêdzy rodzeñstwem (s. 166167). Pogl¹d ten, jakkolwiek s³uszny ze wzglêdów etycznych, nasuwa jednak¿e w¹tpliwoci natury prawnej. Przede wszystkim, jest on w¹tpliwy ju¿ chocia¿by
z tego wzglêdu, ¿e zdaje siê uto¿samiaæ przysposobienie wy³¹cznie z przysposobieniem pe³nym. Tymczasem, oprócz adoptio plena istnieje tak¿e adoptio minus plena, którego istota polega w³anie na
tym, ¿e przysposobiony nie zostaje w³¹czony (pod wzglêdem prawnym) w sposób pe³ny do rodziny
przysposabiaj¹cego i nie staje siê bratem czy te¿ siostr¹ dla naturalnych dzieci przysposabiaj¹cego.
W odniesieniu zatem do tego rodzaju przysposobienia, poszukiwanie argumentu na rozci¹gniêcie zakazu
kazirodztwa pomiêdzy przysposobionym a naturalnym dzieckiem przysposabiaj¹cego w analogii do
zakazu istniej¹cego pomiêdzy rodzeñstwem, nie jest zabiegiem przekonuj¹cym. S. Hyp pomija równie¿
najnowsze pogl¹dy powsta³e na tle art. 15 k.r.o. (szerzej zob. M. Tomkiewicz, Kazirodztwo a prawnokarna ochrona rodziny w Polsce, Prace IPSiR 2013).

